Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 22/2020
z dnia 06.07.2020 r.
Dyrektora Podlaskiego
Muzeum Kultury Ludowej

Zasady dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających Podlaskie Muzeum Kultury
Ludowej („Muzeum”):
Istnieje możliwość zwiedzania w Muzeum przestrzeni tzw. terenów zielonych bez obsługi
przewodnickiej.
2. Istnieje możliwość zwiedzania Muzeum z obsługą przewodnicką wybranych wystaw, tj.:
- Środki transportu wiejskiego;
- Sochy, sierpy, stępy czyli o niegdysiejszym gospodarstwie;
- Dolinami rzek;
- Zdobnictwo domów drewnianych na Białostocczyźnie;
- O pożytkach z gliny płynących;
- Leśna bimbrownia;
- Dawne leśnictwo na Podlasiu;
- Mechanizacja rolnictwa na podlaskiej wsi;
- Szkoła wiejska;
- Wnętrza dworskie;
- Sztuka ludowa.
3. Pozostałe wystawy, tj. inne niż wskazane powyżej, ze względów bezpieczeństwa pozostają
zamknięte.
4. Liczba osób przebywających jednocześnie na terenie Muzeum nie może przekraczać 150
osób, przy czym liczba osób podczas jednego oprowadzania nie może przekroczyć 12 osób,
a jednorazowo podczas zwiedzania jednej wystawy nie może być więcej niż 6 osób. Limit
osób dotyczy zarówno turystów indywidualnych, jak też grup zorganizowanych.
5. Muzeum dla zwiedzających jest czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach
10.00 - 18.00. Zwiedzanie wystaw odbywa się od wtorku do niedzieli w następujących
godzinach: rozpoczęcie zwiedzania: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.
6. Poniedziałek jest dniem bezpłatnego wejścia na teren Muzeum bez możliwości zwiedzania
wystaw.
7. Do odwołania wyłącza się możliwość zwiedzania Muzeum w grupach zorganizowanych
powyżej 12 osób.
8. Grupy zorganizowane, chęć zwiedzania, powinny zgłaszać telefonicznie bądź drogą
elektroniczną, nie później niż dwa dni przed planowanym terminem zwiedzania.
9. Opłata za zwiedzanie pozostaje bez zmian, a jej wysokość jest określona w cenniku
Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.
10. Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranych zajęciach/pokazach organizowanych przez
Muzeum, tj.:
- Zdobnictwo domów drewnianych na Podlasiu;
- Zabawy naszych dziadków;
1.

- Sokolnictwo, czyli sztuka układania ptaków drapieżnych;
- Zioła w wiejskiej chacie;
oraz w tzw. spotkaniach rodzinnych o charakterze edukacyjnym w pomieszczeniach do tego
wyznaczonych na terenie Muzeum.
11. Zasady organizacji zajęć, o których mowa w pkt. 10, organizowanych
w pomieszczeniach Muzeum:
- w zajęciach uczestniczyć może jednorazowo nie więcej niż 12 osób;
- osobom zamierzającym uczestniczyć w zajęciach mierzona jest temperatura ciała; osoby
z podwyższoną temperaturą ciała nie są dopuszczane do zajęć;
- uczestnicy zajęć zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa maseczką;
- uczestnicy zajęć zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed, w trakcie i po zajęciach; środek
dezynfekujący dostępny dla uczestników w pomieszczeniu;
- podczas zajęć odległość pomiędzy stanowiskami uczestników wynosi dwa metry;
- każdorazowo po zajęciach, pracownik Muzeum dokonuje wietrzenia pomieszczeń
i dezynfekcji znajdujących się tam przedmiotów.
12. W zajęciach prowadzonych na wolnym powietrzu może uczestniczyć nie więcej niż 12
osób.
13. W widocznym miejscu przed wejściem na teren Muzeum umieszcza się informację
o maksymalnej liczbie zwiedzających, mogących jednocześnie przebywać na terenie
Muzeum, w tym na wystawach i podczas zajęć w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu.
14. Osoby przebywające na terenie Muzeum są zobowiązane do:
1) zasłaniania ust i nosa maseczkami lub w inny sposób, chyba, że z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego osoba jest zwolniona z takiego obowiązku;
2) dezynfekowania rąk przy wejściu na teren Muzeum; środek dezynfekujący dostępny dla
zwiedzających przy kasie.
3) utrzymania minimum dwumetrowego dystansu między sobą (nie dotyczy rodziców
z dziećmi oraz osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi).
15. Zwiedzających obowiązuje zakaz dotykania ścian, drzwi, okien obiektów muzealnych
z uwagi na fakt, iż nie są i nie powinny być dezynfekowane. Zaleca się utrzymywanie
dystansu, co najmniej 1 m od oglądanego obiektu (zewnętrze) lub co najmniej 50 cm
w przypadku eksponatów ruchomych znajdujących się we wnętrzach dopuszczonych do
zwiedzania.
16. Po każdym zwiedzaniu wystawy pracownik Muzeum dokonuje wietrzenia pomieszczeń
i dezynfekcji uchwytów drzwi.
17. Zaleca się nie dotykać infrastruktury znajdującej się na terenie Muzeum (ław, płotów,
stołów, itp.) bez uprzedniego zabezpieczenia dłoni rękawiczkami ochronnymi.
18. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszcza się instrukcję dotyczącą mycia rąk,
zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy
dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.
19. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalety.
20. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażonego w środek dezynfekujący)
pomieszczenie lub obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
stwierdzenia objawów chorobowych.
21. Umieszcza się przy wejściu na teren Muzeum numery telefonów do stacji sanitarnoepidemiologicznej oraz służb medycznych.

22. W przypadku zauważenia przez przewodnika lub pracownika Muzeum prowadzącego
zajęcia niepokojących objawów zdrowotnych wśród osób zwiedzających lub
uczestniczących w zajęciach, ze względów bezpieczeństwa Muzeum zastrzega sobie
prawo do przerwania usługi zwiedzania lub zajęć.
23. W przypadku spóźnienia osób, które dokonały rezerwacji zwiedzania drogą mailową lub
telefoniczną, Muzeum zastrzega sobie możliwość skrócenia trasy zwiedzania lub jej
anulowania.
24. Plac zabaw jest zamknięty dla zwiedzających.
25. W sklepiku muzealnym wyłącza się możliwość dotykania towaru i przeglądania książek.
26. Osoby łamiące przepisy oraz zapisy regulaminu zwiedzania, a także niestosujące się do
wskazań obsługi będą zobowiązane do opuszczenia terenu Muzeum bez możliwości
ubiegania się o zwrot za bilet wstępu.
27. Zakup biletu wstępu do Muzeum lub wniesienie opłaty za zajęcia stanowi wyrażenie zgody
na przestrzeganie powyższych postanowień. W przypadku ich naruszenia
zwiedzający/uczestnik zajęć jest zobowiązany do opuszczenia Muzeum bez obowiązku
zwrotu kwoty uiszczonej tytułem zakupu biletu lub zajęć.
28. Istnieje możliwość udostępnienia przez Muzeum przestrzeni do organizacji ognisk oraz
spotkań integracyjnych na terenie Muzeum. Liczba uczestników spotkań nie może
przekroczyć 30 osób. Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników
ognisk i spotkań integracyjnych ponosi organizator tych wydarzeń.

